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Συνοπτική παρουσίαση 

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (CoFoE) συνήλθε 
τον Ιανουάριο του 2022 στη Γερμανία εθνική ομάδα πολιτών, με 
διοργάνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και σε στενή συνεργασία με 
το ifok. Περίπου 100 πολίτες, γυναίκες και άνδρες που επελέγησαν τυχαία, 
παρουσίασαν σε κύκλους ψηφιακών συζητήσεων, στις 5 και 8 Ιανουαρίου, 
το όραμά τους για το μέλλον της Ευρώπης και τα σημαντικότερα, κατά την 
άποψή τους, θέματα σε πέντε διαφορετικές θεματικές ομάδες. Στις 15 και 
16 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η τελική διάσκεψη της γερμανικής 
εθνικής ομάδας πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
συμμετέχοντα πρόσωπα ανέπτυξαν από κοινού δύο συγκεκριμένες 
προτάσεις δράσης στα θεματικά πεδία «Ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο 
επίπεδο», «Ισχυρότερη οικονομία», «Κλίμα και περιβάλλον», «Κοινωνική 
δικαιοσύνη» και «Κράτος δικαίου και αξίες». Οι προτάσεις δράσης 
παρουσιάστηκαν στην τελική σύνοδο ολομέλειας και υποβλήθηκαν στα 
συμμετέχοντα πρόσωπα προς ψηφοφορία. Και οι δέκα προτάσεις 
επέτυχαν την απαιτούμενη για την έγκριση απαρτία του 70%. Στη 
συνέχεια, οι προτάσεις «παραδόθηκαν» ηλεκτρονικά στην Ομοσπονδιακή 
Υπουργό Εξωτερικών Annalena Baerbock. Σχολιάστηκαν από την ίδια, 
από τους και τις εκπροσώπους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, της 
Ομοσπονδιακής Βουλής και των ομόσπονδων κρατιδίων στην ολομέλεια 
της Διάσκεψης για το μέλλον, από την εκπρόσωπο των γερμανικών 
διαλόγων με τους πολίτες και από άλλες και άλλους εκπροσώπους 
υψηλού επιπέδου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 
 
Τις προτάσεις δράσης παρουσιάζει η εκπρόσωπος των γερμανικών 
διαλόγων με τους πολίτες, κ. Stephanie Hartung, στις συνόδους 
ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον που πραγματοποιούνται τον 
Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 2022 στο Στρασβούργο. Θα είναι επίσης 
προσβάσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον. Θα 
τροφοδοτήσουν την πανευρωπαϊκή διαδικασία, της οποίας τα 
αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιαστούν στις 9 Μαΐου 2022. Στη 
συνέχεια, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα εξετάσουν ποιες συστάσεις των 
πολιτών μπορούν να εφαρμοστούν και με ποιον τρόπο. 
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Προοίμιο 

Στο πλαίσιο μιας ευρείας διαδικασίας δημόσιου διαλόγου, πολίτες από όλα 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν σχετικά με την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης (CoFoE) με εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών. 
Από τον Μάιο του 2021, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες στη 
διάσκεψη συζητούν προκλήσεις, προτεραιότητες και ιδέες για το μέλλον 
της ΕΕ μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, αποκεντρωμένων εκδηλώσεων, σε 
εθνικές και διεθνικές ομάδες πολιτών και συνόδους ολομέλειας. Στόχος 
της διάσκεψης είναι να συναχθούν συμπεράσματα με συγκεκριμένες 
συστάσεις ανάληψης δράσης για τη μελλοντική διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα παρουσιαστούν στους φορείς λήψης 
αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και θα συζητηθούν με σκοπό 
την ενδεχόμενη εφαρμογή τους. 
 
Η κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να συμβάλλει περαιτέρω στη 
Διάσκεψη «για παράδειγμα μέσω εθνικών ομάδων πολιτών ή θεματικών 
εκδηλώσεων». Με ανάθεση από το Υπουργείο Εξωτερικών και σε στενή 
συνεργασία μαζί του, το ifok υλοποίησε την εθνική ομάδα πολιτών για το 
μέλλον της Ευρώπης για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 
Τον Ιανουάριο του 2022, περίπου 100 τυχαία επιλεγμένοι πολίτες, 
γυναίκες και άνδρες, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα οράματά τους για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ, συζήτησαν και ιεράρχησαν 
συγκεκριμένες θεματικές προτάσεις, προσδιόρισαν τις σχετιζόμενες με 
αυτές προκλήσεις, ανέπτυξαν κατάλληλες λύσεις και, τέλος, διατύπωσαν 
συγκεκριμένες προτάσεις δράσης με συνοδευτική αιτιολόγηση. 
Παρουσιάστηκαν δε κατά την τελική διάσκεψη1 της 16ης Ιανουαρίου στην 
Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Annalena Baerbock. Οι προτάσεις 
δράσης σχολιάστηκαν από την ίδια, από τους και τις εκπροσώπους της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, της Ομοσπονδιακής Βουλής και των 
ομόσπονδων κρατιδίων στην ολομέλεια της Διάσκεψης για το μέλλον, από 
την εκπρόσωπο των γερμανικών διαλόγων με τους πολίτες και από 
άλλους και άλλες εκπροσώπους υψηλού επιπέδου της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης. 

  

 
1 Η ζωντανή μετάδοση της τελικής διάσκεψης της 16ης Ιανουαρίου 2022 βρίσκεται στην διεύθυνση: 

https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/5/EL_-_%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%97_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%9C%CE%95_%CE%A4%CE%97_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A8%CE%97_%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A4%CE%9F_%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D_%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%97%CE%A3.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης καλύπτει 
ευρύ φάσμα θεμάτων. Τα συνολικά εννέα θέματα της Διάσκεψης για το 
μέλλον συγκεντρώθηκαν αρχικά σε άξονες για τις ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών και χωρίστηκαν στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες: 

• Ομάδα 1 – Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις 
εργασίας / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / 
ψηφιακός μετασχηματισμός 

• Ομάδα 2 – Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες και δικαιώματα, κράτος 
δικαίου, ασφάλεια 

• Ομάδα 3 – Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / υγεία 

• Ομάδα 4 – Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση 
 
Η εθνική ομάδα πολιτών ακολούθησε κατοπτρικά τον ίδιο διαχωρισμό. 
Ταυτόχρονα, επικεντρώθηκε στα ακόλουθα θεματικά πεδία: 

• «Ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο» 

• «Ισχυρότερη οικονομία» 

• «Κλίμα και περιβάλλον» 

• «Κράτος δικαίου και αξίες» 

• Την «κοινωνική δικαιοσύνη» ως πέμπτο θεματικό πεδίο επέλεξαν 
ελεύθερα οι πολίτες εκ των προτέρων μέσω διαδικτυακής 
ψηφοφορίας από τα υπόλοιπα θεματικά πεδία των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών. 

 
Κατά την επιλογή των προκαθορισμένων θεμάτων, συνεκτιμήθηκε επίσης 
για ποια θέματα δόθηκε στη Γερμανία η μεγαλύτερη προσοχή στην 
ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον ή για ποια 
υποβλήθηκαν οι περισσότερες προτάσεις και παρατηρήσεις από τη 
Γερμανία. Βασικός στόχος, λόγω του εύρους των θεμάτων, ήταν να 
καταστεί δυνατή η διεξαγωγή πιο επικεντρωμένων συζητήσεων. 
Παράλληλα, με την επιλογή του πέμπτου θεματικού πεδίου, τα 
συμμετέχοντα πρόσωπα ήταν σε θέση να εκφράσουν τις προτιμήσεις και 
τα ενδιαφέροντά τους. Στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής ήταν να 
διασφαλιστεί ότι οι προτάσεις δράσης της εθνικής ομάδας πολιτών 
συνάδουν με τη συνολική διαδικασία. 
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Η διαδικασία διαβούλευσης σχεδιάστηκε κατά τρόπον ώστε όλοι οι πολίτες 
να μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για όλα τα θέματα και να είναι 
σε θέση να ψηφίσουν ενημερωμένα κατά την τελική ψηφοφορία. Με αυτόν 
τον σκοπό κατά νου, τα συμμετέχοντα πρόσωπα ανακατανεμήθηκαν στο 
πλαίσιο των μικρών ομάδων, σε επιλεγμένα σημεία της διαδικασίας, και 
συγκεντρώθηκαν σε νέες συνθέσεις. Οι φάσεις προβληματισμού και 
αναπληροφόρησης στις πέντε θεματικές ομάδες και στην ολομέλεια 
έδωσαν την ευκαιρία επανασύνδεσης με όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα· 
η δε συμβολή των εμπειρογνωμόνων σε όλα τα θέματα επέτρεψε την 
κοινή κατανόηση του εύρους και της ποικιλίας περιεχομένου των θεμάτων, 
καθώς και της παρούσας συζήτησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον 
τρόπο αυτόν μπόρεσαν οι πολίτες να ψηφίσουν επί των δέκα προτάσεων 
δράσης σχεδόν αντιπροσωπευτικά για την γερμανική κοινωνία (βλ. τμήμα 
για την επιλογή των συμμετεχόντων). 
 
Ακολουθεί επισκόπηση των συζητήσεων στις μικρές ομάδες και οι δέκα 
προτάσεις δράσης όπως διατυπώθηκαν από τους πολίτες, γυναίκες και 
άνδρες, μαζί με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 
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Επισκόπηση της συζήτησης και των προτάσεων 
δράσης 

Θεματική ομάδα 1 – «Ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο» 

Στην πρώτη από τις πέντε θεματικές ομάδες, τα συμμετέχοντα 
πρόσωπα απασχόλησε ο ρόλος που θα πρέπει να 
διαδραματίσει μελλοντικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Στις συμβολές τους, οι πολίτες περιέγραψαν το 
όραμα μιας δημοκρατικής και κυρίαρχης Ευρώπης που 

διατηρεί ποικίλες και καλές σχέσεις εξωτερικής πολιτικής, συνδυάζοντας 
την οικονομική ισχύ με αποτελεσματική προστασία του κλίματος. 
 
Οι πολίτες συνομολόγησαν ότι οι θέσεις της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο 
πάσχουν επί του παρόντος από εσωτερικές συγκρούσεις και εθνικές 
μεμονωμένες ενέργειες. Στη συνάρτηση αυτήν συζητήθηκε επίσης η 
κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας στις ψηφοφορίες του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας με προτίμηση της λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία. 
Ορισμένοι ομιλητές κάλεσαν την ΕΕ να «μιλάει με μια φωνή» και να έχει 
στενότερη συνεργασία σε κεντρικούς τομείς πολιτικής, ιδίως στην 
εξωτερική πολιτική, την πολιτική για την ασφάλεια, την ενέργεια, το κλίμα 
και τη μετανάστευση. 
 
Οι συζητήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη διαμόρφωση των διπλωματικών 
σχέσεων της ΕΕ έδειξαν λιγότερο ενιαία εικόνα. Οι πολίτες συμφώνησαν 
ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιδιώξει φιλικότερες διπλωματικές σχέσεις, 
επιδιώκοντας εντούτοις ταυτόχρονα ισχυρότερη κυριαρχία απέναντι στις 
άλλες χώρες. Ενώ ορισμένες φωνές συμμετεχόντων, με αναφορά σε 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην απουσία κράτους 
δικαίου, ζήτησαν πρώτιστα μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την Κίνα και τη 
Ρωσία και ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων, άλλες πάλι ζήτησαν 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ και ισχυρές οικονομικές σχέσεις με 
την Κίνα. 
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Παρότι τα συγκεκριμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπό τη στενή έννοια 
του όρου, κατέλαβαν αρχικά πολύ χώρο στις συζητήσεις των μικρών 
ομάδων, τελικά —με βάση το επιχείρημα ότι η διεθνής επιρροή της ΕΕ 
βασίζεται ακριβώς και στην οικονομική της ισχύ— κεντρική θέση και στις 
δύο επεξεργασθείσες προτάσεις δράσης είχε η ευρωπαϊκή οικονομική και 
εμπορική πολιτική, συσχετιζόμενη στενά με την πολιτική για το κλίμα. Οι 
ομάδες σκιαγράφησαν πιθανούς τρόπους ώστε να καταστούν τα 
ευρωπαϊκά συμφέροντα εξωτερικού εμπορίου φιλικότερα προς το κλίμα 
και να δοθούν κίνητρα για την παραγωγή αγαθών στην ΕΕ, μεταξύ άλλων 
και με αντίκτυπο για το κλίμα. 

Πρώτη πρόταση 
Σύνδεση των συμφερόντων εξωτερικού εμπορίου με μέτρα πολιτικής 

για το κλίμα 

 

«Συνιστούμε στην ΕΕ (ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 
να δρομολογήσει δέσμη επενδύσεων για φιλικές προς το 
κλίμα τεχνολογίες και καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η δέσμη θα 
χρηματοδοτείται μέσω εισαγωγικών δασμών που 

σχετίζονται με το κλίμα, οι οποίοι θα προορίζονται και θα 
μετακυλίονται ως χρηματική αποζημίωση για τις ζημίες που 
προκαλούνται στο κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό, θα καθιερωθεί για 
ορισμένα προϊόντα ένα σύστημα βαθμολόγησης για την αξιολόγηση 
της βιωσιμότητάς τους. Μια σαφής θέση της ΕΕ και μια ισχυρή και 
καινοτόμος Ευρώπη θα στηρίξουν την επίτευξη των παγκόσμιων 
στόχων για το κλίμα. Αυτό είναι κάτι που συμβάλλει στην παγίωση 
της λειτουργίας της ΕΕ ως υπεύθυνου, παγκόσμιου πρωτοπόρου και 
προτύπου που εξασφαλίζει την ευημερία και μπορεί να επιφέρει 
βιώσιμες παγκόσμιες αλλαγές. Θεωρούμε σημαντικούς αυτούς τους 
στόχους, διότι η ΕΕ συμβάλλει σταθερά στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.» 
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Δεύτερη πρόταση 
Δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση της παραγωγής στην ΕΕ, 

ιδίως της παραγωγής βασικών προμηθειών 

 

«Προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή βασικών 
προμηθειών, συνιστούμε την επιτάχυνση και την 
τυποποίηση των διαδικασιών έγκρισης, τη μείωση της 
γραφειοκρατίας και την παροχή επιδοτήσεων σε εταιρείες 
που μετεγκαθίστανται ή/και αναπτύσσουν εγκαταστάσεις 

παραγωγής στην ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε μαζική κλίμακα προκειμένου να μειωθεί το 
ενεργειακό κόστος. Με τον τρόπο αυτόν επιθυμούμε να 
συντομεύσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού και να τις κάνουμε 
φιλικότερες προς το κλίμα, να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ΕΕ και 
να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στις οποίες λαμβάνονται υπόψη 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούμε σημαντικούς αυτούς τους 
στόχους, διότι με τη μετεγκατάσταση της παραγωγής στην ΕΕ, η ΕΕ 
θα καταστεί πιο αυτόνομη σε διεθνές επίπεδο και λιγότερο ευάλωτη 
πολιτικά.» 

 

 

  

8%

92%

Ρόλος της ΕΕ στον κόσμο – 2η 
πρόταση:

Κίνητρα για την παραγωγή στην ΕΕ

Ναι Όχι

22%
78%

Ρόλος της ΕΕ στον κόσμο – 1η 
πρόταση:

Σύνδεση των συμφερόντων 
εξωτερικού εμπορίου με μέτρα 

πολιτικής για το κλίμα

Ναι Όχι

Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας 
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Θεματική ομάδα 2 – «Ισχυρότερη οικονομία» 

Στη δεύτερη θεματική ομάδα, οι πολίτες συζήτησαν τρόπους 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κατέγραψαν την εικόνα 
μιας κοινωνικά δικαιότερης ΕΕ με ομοιόμορφη φορολογική και 
εργατική νομοθεσία, με ακόμη περισσότερες χώρες να 
υιοθετούν το ευρώ ως μέσο πληρωμών, με ισχυρή ψηφιακή 

υποδομή και με την παραγωγή φιλικών προς το κλίμα αγαθών και 
τεχνολογικών καινοτομιών. Συζητήθηκαν επίσης οι επιπτώσεις που 
συνοδεύουν την αυξανόμενη ψηφιοποίηση στην αγορά εργασίας. Οι 
πολίτες τόνισαν επίσης την ανάγκη προστασίας των δεδομένων και 
κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ. 
 
Στις μικρές ομάδες υπήρξε συναίνεση ότι πρέπει να εναρμονιστούν, εντός 
της ΕΕ, τα πρότυπα και οι νόμοι όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, 
κατάρτισης και παραγωγής καθώς και τα φορολογικά συστήματα. Για 
παράδειγμα, πολλοί πολίτες επιθυμούσαν υψηλότερο και πανευρωπαϊκό 
ενιαίο ελάχιστο εισόδημα και επίσης κοινά πρότυπα προστασίας του 
κλίματος και κοινούς φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις. 

 

Ζητήθηκε επίσης να ανταποκρίνονται περισσότερο οι οικονομικές 
επενδύσεις και οι επιδοτήσεις στην ΕΕ στα κριτήρια βιωσιμότητας και 
προστασίας του κλίματος. Αυτό αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα 
καινοτομίες και τεχνολογίες φιλικότερες προς το κλίμα και αποδοτικές ως 
προς τη χρήση των πόρων. Οι πολίτες τόνισαν την επιθυμία τους να 
αναπτυχθούν διασυνοριακές δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
καθώς και προγράμματα σπουδών, στο πλαίσιο των οποίων θα 
μπορούσαν επίσης να ανταλλάσσονται παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών. Η συμβολή όλων αυτών στην περαιτέρω από κοινού 
ενσωμάτωση των πολιτών στην ΕΕ είχε μεγάλη σημασία για τα 
συμμετέχοντα πρόσωπα. 
 
Σε μεγάλο αριθμό συμβολών, καθώς και στη θεματική ομάδα «Ο ρόλος 
της ΕΕ στον κόσμο», διατυπώθηκε η επιθυμία για μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία έναντι των άλλων χωρών, ιδίως όσον αφορά τις εισαγωγές 
αγαθών. Για τον σκοπό αυτόν, τα συμμετέχοντα πρόσωπα έκριναν ως 
κεντρικό ζήτημα την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας για όλα τα είδη 
αγαθών στην Ευρώπη. Συζητήθηκε επίσης πώς θα μπορούσαν να 
θεσπιστούν περαιτέρω κίνητρα για την προώθηση της καινοτομίας στην 
ΕΕ. 
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Ένα άλλο κεντρικό σημείο στις συζητήσεις των μικρών ομάδων ήταν η 
ψηφιοποίηση. Εν προκειμένω ζητήθηκε η ταχεία εγκατάσταση οπτικών 
ινών και η ισότιμη πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο σε όλα τα κράτη 
μέλη. Κατά τη διάρκεια της τελικής διάσκεψης, μια μικρή ομάδα 
προσδιόρισε την ψηφιοποίηση ως το κεντρικό θέμα. Τα συμμετέχοντα 
πρόσωπα πρότειναν την βαθμολόγηση του επιπέδου ψηφιοποίησης των 
επιχειρήσεων στην ΕΕ. Και πάλι σε σχέση με την ψηφιοποίηση, αλλά με 
έμφαση στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η άλλη μικρή ομάδα 
πρότεινε τη δημιουργία μιας πανενωσιακής ψηφιακής πλατφόρμας 
πληροφοριών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

 

Πρώτη πρόταση 
Digi-Score – πόντοι για μια ισχυρή ψηφιακή οικονομία σε ολόκληρη 

την ΕΕ 

 

«Συνιστούμε στην ΕΕ και εν προκειμένω στη ΓΔ Connect 
να θεσπίσουν ένα δημόσια προσβάσιμο σύστημα 
βαθμολογίας, το Digi-Score. Πρόκειται για ένα λεπτομερές 
σύστημα κατάταξης που δείχνει και συγκρίνει το σημερινό 
επίπεδο ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων. 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μέσω της δημοσιοποίησης 
κίνητρο για την αύξηση της ψηφιοποίησης. Στις επιχειρήσεις με 
χαμηλή βαθμολογία στο Digi-Score θα διατίθεται στοχευμένη στήριξη 
προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά. 
Θεωρούμε σημαντικό αυτόν τον στόχο, διότι δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας, της 
αποδοτικότητας και των πωλήσεων και, ως εκ τούτου, την ενίσχυση 
της Ευρώπης ως βάσης εγκαταστάσεων παραγωγής.» 
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Δεύτερη πρόταση 
Πλατφόρμα πληροφοριών για την ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειριών σε ολόκληρη την ΕΕ 

 

«Συνιστούμε στην ΕΕ να δημιουργήσει μια πλατφόρμα 
(πληροφοριών) για την ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών (σε ολόκληρη την ΕΕ). Στόχος μας είναι να 
λαμβάνουν οι πολίτες συγκεντρωμένες πληροφορίες 
σχετικά με τις διακρατικές δυνατότητες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην ΕΕ, να τους παρέχονται παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών και να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 
νέες ιδέες για διασυνοριακές ανταλλαγές. Επιπλέον, θα πρέπει να 
περιληφθούν στα κεντρικά θέματα υποδείξεις σχετικά με τα διαθέσιμα 
φόρουμ τεχνικών εμπειρογνωμόνων (π.χ. σχετικά με την ενέργεια, το 
περιβάλλον, την ψηφιοποίηση). 
Θεωρούμε σημαντικούς αυτούς τους στόχους, διότι οι πολίτες 
χρειάζονται διαφάνεια σχετικά με τις υπάρχουσες διακρατικές 
δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης· για τα τεχνικά θέματα θα 
πρέπει να λαμβάνουν καλύτερη καθοδήγηση σχετικά με τα φόρουμ 
και τις πλατφόρμες που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ.» 

 

 

  

18%
82%

Ισχυρότερη οικονομία – 1η πρόταση:
Digi-Score – πόντοι για μια ισχυρή 

ψηφιακή οικονομία σε ολόκληρη την 
ΕΕ

Ναι Όχι

26%
74%

Ισχυρότερη οικονομία – 2η πρόταση:
Πλατφόρμα πληροφοριών 

«Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 
σε ολόκληρη την ΕΕ»

Ναι Όχι

Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας 
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Θεματική ομάδα 3: «Κλίμα και περιβάλλον» 
 

Το γεγονός ότι η πολιτική για το κλίμα ως οριζόντιο θέμα 
ευρύτατου φάσματος τομέων πολιτικής έχει απολύτως κρίσιμη 
σημασία, έχει καταδειχθεί όχι μόνο από τις αναφορές άλλων 
θεματικών ομάδων για τις κλιματικές πτυχές, αλλά και από την 

ποικιλία των θεμάτων που συζητήθηκαν στην τρίτη θεματική ομάδα 
«Κλίμα και περιβάλλον». Προοιμιακά, τα συμμετέχοντα πρόσωπα 
παρουσίασαν το όραμα μιας Ευρώπης που θα εφοδιάζεται πλήρως από 
μόνη της με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, θα καταστήσει δυνατή την 
κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα, θα εξοικονομεί πόρους και θα τους 
επαναχρησιμοποιεί όσο το δυνατόν πληρέστερα στο πλαίσιο μιας 
κυκλικής οικονομίας και, επίσης, θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήματα. Αν και οι δύο μικρές ομάδες προσδιόρισαν αυτούς τους 
στόχους με σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση, ωστόσο οι πολίτες 
περιέγραψαν με λεπτομέρειες διαφορετικούς τρόπους επίτευξής τους. 
 
Όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό, ζητήθηκε ομόφωνα η ταχεία 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η απεμπλοκή από τη 
χρήση ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, υπήρξε διαφωνία ως προς το πότε θα 
μπορούσε ρεαλιστικά να επιτευχθεί αυτό, για το αν η πυρηνική ενέργεια θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να έχει ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό και 
ποιες τεχνολογίες θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για την ταχεία 
ενεργειακή μετάβαση. Συζητήσεις προκάλεσαν επίσης τόσο το επίπεδο 
των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 όσο και ο ρόλος που θα πρέπει 
να διαδραματίσει η εμπορία CO2 στην εφαρμογή τους. Στο σημείο αυτό 
εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες σχετικά με την κοινωνική συμβατότητα της 
προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής μετάβασης. 
 
Στον τομέα των μεταφορών, οι πολίτες ζήτησαν καλύτερες τοπικές και 
υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες και τη μετάβαση των ιδιωτικών 
μεταφορών προς την ηλεκτροκίνηση. Για τη μετάβαση τόσο στον τομέα 
της ενέργειας όσο και των μεταφορών, τα συμμετέχοντα πρόσωπα 
έκριναν ότι έχει καίρια σημασία να αναπτυχθούν σύγχρονες τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας. 
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Σε διάφορες συμβολές στο πλαίσιο και των δύο μικρών ομάδων 
εκφράστηκε η επιθυμία για μια κυκλική οικονομία που θα διαχειρίζεται 
προσεκτικότερα τους πόρους. Ζητήθηκε επίσης να σταματήσει η μαζική 
κτηνοτροφία και να αναπτυχθεί η βιολογική γεωργία. 
 
Τέλος, και οι δύο μικρές ομάδες συζήτησαν επίσης πώς θα μπορούσε να 
ενισχυθεί η ατομική ευαισθητοποίηση σχετικά με το επείγον της 
προστασίας του κλίματος και της βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς. 
Μια δυνητική απάντηση φέρνει μία εκ των προτάσεων δράσης για δημόσια 
εκστρατεία, την οποία ανέπτυξαν οι πολίτες στο πλαίσιο της τελικής 
διάσκεψης. Η δεύτερη πρόταση αφορά το πρόβλημα της 
προγραμματισμένης απαξίωσης των προϊόντων. 

 

Πρώτη πρόταση 
Κανονισμός για την εγγυημένη διάρκεια ζωής των προϊόντων 

 

«Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει νομοθεσία για να 
διασφαλίσει ειδική ανά προϊόν, διευρυμένη και εγγυημένη 
διάρκεια ζωής των προϊόντων που παράγονται και 
πωλούνται στην ΕΕ και να την καταστήσει διαφανή για 
τους καταναλωτές. 

Οι πόροι είναι πεπερασμένοι και θα μπορούσαν έτσι να 
εξοικονομούνται, καθώς επίσης να αποφεύγονται τα απόβλητα, 
πράγμα που θα είχε θετικές συνέπειες για το περιβάλλον, το κλίμα 
και τους καταναλωτές. 
Με τον τρόπο αυτόν, επιθυμούμε να παροτρύνουμε τους 
κατασκευαστές να διαθέτουν στην αγορά ανθεκτικότερα και 
επισκευάσιμα προϊόντα.» 

 

Δεύτερη πρόταση 
Μακροπρόθεσμη εκστρατεία της ΕΕ για τη βιώσιμη κατανάλωση και 

τον βιώσιμο τρόπο ζωής 

 

«Προτείνουμε να ηγηθεί της εκστρατείας ένας ευρωπαϊκός 
οργανισμός με παραρτήματα στις χώρες της ΕΕ και 
δικούς του πόρους. 
Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες της 

ΕΕ έχουν μία κοινή ταυτότητα και ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη 
κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τον οποίο και υιοθετούν. 
Θεωρούμε σημαντικούς αυτούς τους στόχους, διότι θέλουμε να 
εμφυσήσουμε ένα εσωτερικό κίνητρο για βιώσιμο τρόπο διαβίωσης.» 
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Θεματική ομάδα 4: «Κοινωνική δικαιοσύνη» 

Σε αυτήν τη θεματική ομάδα, οι πολίτες εξέφρασαν την 
εντύπωση ότι αυξάνεται η κοινωνικοοικονομική ανισότητα στην 
Ευρώπη. Κατά τις συζητήσεις διαπιστώθηκε ανάγκη για 
ανάληψη δράσης όχι μόνο στον τομέα των μισθών, των 
κοινωνικών παροχών ή της φτώχειας στην τρίτη ηλικία, αλλά 

και σε σχέση με το σύστημα υγείας, την έλλειψη οικονομικά προσιτής 
στέγασης, την εκπαιδευτική πολιτική, την ισότητα των φύλων και το ζήτημα 
της ομοιομορφίας των συνθηκών διαβίωσης στην Ευρώπη. 
 
Και οι δύο μικρές ομάδες προσδιόρισαν τους δίκαιους μισθούς ως το 
κεντρικό θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι πολίτες ζήτησαν καλύτερη 
αμοιβή της βαριάς σωματικής εργασίας και των κρίσιμων επαγγελμάτων, 
καθώς επίσης - όπως και η θεματική ομάδα «Ισχυρότερη οικονομία» - 
ελάχιστο εισόδημα σε επίπεδο ΕΕ βάσει ενιαίων προτύπων. Επιπλέον, 
δόθηκε μεγάλη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 
και της φτώχειας των ηλικιωμένων. 
 
Η εκπαιδευτική πολιτική συζητήθηκε εκτενώς από τα συμμετέχοντα 
πρόσωπα. Και οι δύο μικρές ομάδες επισήμαναν ότι οι εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από το κοινωνικό και οικονομικό 
υπόβαθρο της οικογένειας και ότι θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην 
πρόσβαση, όπως το ζήτημα της χρηματοδότησης των σπουδών. Τα 
προγράμματα ανταλλαγών για μαθήτριες/μαθητές και 
σπουδάστριες/σπουδαστές προσδιορίστηκαν εξάλλου ως σημαντικό 
στοιχείο για μια πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. 
 
  

15%

85%

Κλίμα και περιβάλλον – 1η πρόταση:
Εγγυημένη διάρκεια ζωής των 

προϊόντων

Ναι Όχι

28%
72%

Κλίμα και περιβάλλον – 2η πρόταση:
Εκστρατεία για τη βιώσιμη 

κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο 
ζωής

Ναι Όχι

Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας 
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Ένα άλλο σημαντικό σημείο συζήτησης ήταν η επίτευξη δίκαιης 
υγειονομικής περίθαλψης. Για τη περίπτωση της Γερμανίας, ορισμένοι 
πολίτες εξέφρασαν την απαίτηση κατάργησης των ιδιωτικών ταμείων 
ασφάλισης υγείας, τα οποία, κατά την άποψή τους, θεμελιώνουν μια 
«ιατρική δύο ταχυτήτων». 
 
Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες επιθυμούσαν επίσης βελτιώσεις 
στην ισότητα των φύλων. Ειδικότερα προβληματίζει το μεγάλο κόστος της 
μέριμνας στις θέσεις νηπιαγωγείων, ο ελλιπής συνδυασμός 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η άνιση αμοιβή ανδρών και 
γυναικών. Οι πολίτες ζήτησαν επίσης μεγαλύτερη αναγνώριση των 
κοινωνικών επαγγελμάτων και της κοινωνικής εργασίας στον τομέα της 
παιδικής μέριμνας και της φροντίδας ηλικιωμένων. 
 
Τέλος, οι πολίτες ζήτησαν βελτιώσεις όσον αφορά την ένταξη, μεγαλύτερη 
αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων και καταπολέμηση της 
έλλειψης στέγης και του φαινομένου των αστέγων. 

 

Συμπερασματικά, τα συμμετέχοντα πρόσωπα πρότειναν αφενός την 
καθιέρωση βασικού μισθού ανά επαγγελματική κατηγορία και αφετέρου 
την εφαρμογή προγράμματος ανταλλαγών με εύκολη πρόσβαση για όλες 
τις μαθήτριες και τους μαθητές στην ΕΕ. 

 

Πρώτη πρόταση 
Ανάπτυξη των ανταλλαγών για μαθήτριες και μαθητές στην Ευρώπη 

 

«Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιπλέον του 
υφιστάμενου προγράμματος ERASMUS, να θεσπίσει 
κανονισμό σχετικά με πρόγραμμα ανταλλαγών μαθητριών 
και μαθητών ηλικίας 14 έως 25 ετών — ανεξάρτητα από το 
υπόβαθρο, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο. Οι 

ανταλλαγές θα πρέπει να οργανώνονται συστηματικά και να 
γνωστοποιούνται από τα τοπικά σχολεία. Όλοι θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιούν τις ανταλλαγές ανά πάσα στιγμή κατά τη 
σχολική τους σταδιοδρομία. Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
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Στόχος μας είναι να έχουν μαθητές και μαθήτριες τη δυνατότητα, 
ανεξάρτητα από τις σχολικές επιδόσεις και τη χρηματοδότηση από τους 
γονείς, να συμμετέχουν σε ανταλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήδη 
από τη σχολική ηλικία θα πρέπει να καθιερωθούν οι ανταλλαγές ως 
νοοτροπία στην Ευρώπη. Σημαντικό είναι, πάνω απ’ όλα, οι ανταλλαγές 
να έχουν εύκολη πρόσβαση και να είναι απαλλαγμένες από 
γραφειοκρατία. Μέσω του προγράμματος ανταλλαγών θέλουμε να 
εδραιώσουμε κοινούς ευρωπαϊκούς δεσμούς και να μειώσουμε τα 
γλωσσικά εμπόδια. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα την 
εκπαιδευτική δικαιοσύνη και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση για την 
ανάπτυξη των διαπολιτισμικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 
Θεωρούμε σημαντικούς αυτούς τους στόχους, επειδή συμβάλλουν στην 
προαγωγή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην ενίσχυση του 
σεβασμού και της συνύπαρξης και στη μετάδοση των ευρωπαϊκών 
αξιών ήδη από νεαρή ηλικία, έτσι ώστε η πολυμορφία της Ευρώπης να 
γίνεται αντιληπτή και να αξιοποιείται ως ευκαιρία.» 

 

Δεύτερη πρόταση 
Θέσπιση βασικού μισθού ανά επαγγελματική κατηγορία 

 

«Συνιστούμε στον Επίτροπο Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση για τη θέσπιση βασικού 
μισθού ανά επαγγελματική κατηγορία σε όλα τα κράτη 
μέλη. Ο βασικός μισθός θα πρέπει να αποτελείται από ένα 

ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης και από ένα συμπλήρωμα ανά 
επαγγελματική κατηγορία. 
Στόχος μας είναι οι εργασιακές επιδόσεις και οι μισθοί να είναι 
συγκρίσιμοι εντός της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική 
δικαιοσύνη. Θεωρούμε σημαντικό αυτόν τον στόχο για να 
διασφαλιστεί ότι η βασική ιδέα της ΕΕ αντικατοπτρίζεται στην αγορά 
εργασίας: συγκρίσιμες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, 
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και το επάγγελμα.» 

 

  

18%

82%

Κοινωνική δικαιοσύνη – 1η πρόταση:
Πρόγραμμα ανταλλαγών για 

μαθήτριες και μαθητές στην Ευρώπη

Ναι Όχι

27%

73%

Κοινωνική δικαιοσύνη – 2η πρόταση:
Θέσπιση βασικού μισθού ανά 

επαγγελματική κατηγορία

Ναι Όχι

Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας 
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Θεματική ομάδα 5: «Κράτος δικαίου και αξίες» 

Η πέμπτη και τελευταία θεματική ομάδα συζήτησε τις 
θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου. Τα οράματα των πολιτών περιέγραψαν μια 
ΕΕ που σέβεται και προστατεύει τα θεμελιώδη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολεμά τις διακρίσεις, σέβεται τη 

διαφορετικότητα, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά και τα 
άτομα με χαμηλό εισόδημα, παρέχει ισότητα ευκαιριών και τιμωρεί τις 
παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου. 
 
Η κατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Πολωνία και 
την Ουγγαρία αποτέλεσε κεντρικό σημείο συζήτησης αμφότερων των 
μικρών ομάδων. Οι πολίτες συμφώνησαν ότι οι δημοκρατικές αρχές και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών πρέπει οπωσδήποτε 
να γίνονται σεβαστά από όλα τα κράτη μέλη. Οι παραβιάσεις των αρχών 
του κράτους δικαίου θα πρέπει να επιφέρουν ταχείες και αποτελεσματικές 
κυρώσεις και να αντιμετωπίζονται ενεργά ακόμη και εκτός των συνόρων 
της Ευρώπης. Στην ίδια συνάρτηση ζητήθηκε επίσης η κατάργηση του 
κανόνα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 
και, γενικότερα, μεγαλύτερη διαφάνεια των πολιτικών διαδικασιών στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ. 
Ταυτόχρονα, τα συμμετέχοντα πρόσωπα επισήμαναν επίσης ότι 
συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι δυνατόν επίσης να 
προκύψουν από διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμικές νοοτροπίες. 
Ζήτησαν εν προκειμένω μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση, σεβασμό της 
υπάρχουσας πολυμορφίας και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών. 
Ειδικότερα, οι διάφορες ομάδες και πολιτισμικές νοοτροπίες θα πρέπει να 
προσέλθουν σε στενότερη προσέγγιση και σε ανταλλαγές με στόχο την 
προώθηση της ολοκλήρωσης και της ανάμειξης. 
 
Οι πολίτες θα ήθελαν να μειωθούν οι υπάρχουσες διακρίσεις και να 
δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες για μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι ομάδες 
χαμηλού εισοδήματος. Για τον σκοπό αυτόν, η καλή παιδεία έχει ιδίως 
προσδιοριστεί ως βασικό δομικό στοιχείο για να μεταλαμπαδεύεται εξ 
απαλών ονύχων σε όλους τους πολίτες της ΕΕ ισχυρό υπόβαθρο 
γνώσεων και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου. 
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Τέλος, οι δύο μικρές ομάδες συζήτησαν εκτεταμένα ποιες αξίες και 
πεποιθήσεις βρίσκονται και θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, ορισμένα συμμετέχοντα πρόσωπα 
εξέφρασαν τη διαπίστωση ότι η ΕΕ δέχθηκε μεν μεγάλο αριθμό νέων 
κρατών μελών από τη δεκαετία του 1990, αλλά δεν έχει αμφισβητήσει ούτε 
συζητήσει ή αξιολογήσει τις θεμελιώδεις αξίες της. Αυτό οδήγησε στην 
έκκληση για δημόσια συζήτηση σχετικά με τις θεμελιώδεις αξίες σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και δη με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των 
πολιτών. 
 
Κατά την τελική διάσκεψη, τα συμμετέχοντα πρόσωπα ανέπτυξαν 
προτάσεις για δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης των βασικών αξιών και 
των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην ΕΕ. Συζήτησαν 
αν θα μπορούσε να διαπλαστεί συναισθηματική σύνδεση με την ΕΕ, για 
παράδειγμα, με τη μορφή ενός πανευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού 
με περιεχόμενο τις αξίες της ΕΕ ή προς στοχευμένα ακροατήρια, ιδίως 
τους νέους. Συγκεκριμένα προτάθηκε τελικά, για παράδειγμα, ένα «πακέτο 
ένταξης» για όλους άνω των 18 στην ΕΕ (με πληροφορίες σχετικά με τις 
αξίες της ΕΕ, αλλά και προϊόντα ταύτισης με την Ευρώπη, π.χ. ενδύματα 
ΕΕ). Η ενημέρωση ήταν επίσης η αφορμή της πρότασης για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού τηλεοπτικού καναλιού. 

 

Πρώτη πρόταση 
Ενσάρκωση των ευρωπαϊκών αξιών και προβολή τους με 

συναισθηματικό τρόπο 

 

«Προτείνουμε να καταστούν οι ευρωπαϊκές αξίες 
εντονότερα βιωματικές και να προβάλλονται με πιο 
συναισθηματικό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται, για 
παράδειγμα, μέσω ενός πακέτου «ένταξης», των μέσων 
ενημέρωσης, διαδραστικών στοιχείων και μεγαλύτερης 

συμμετοχής των πολιτών. 
Στόχος μας είναι κάθε άνθρωπος που ζει στην ΕΕ να γνωρίζει τις 
κοινές αξίες και να ταυτίζεται μαζί τους. 
Θεωρούμε σημαντικό αυτόν τον στόχο, διότι αποτελεί τη βάση της 
συνύπαρξής μας στην κοινότητα αξιών μας. Οι αξίες είναι ελάχιστα 
γνωστές, επειδή λείπει η προσωπική σύνδεση, την οποία και θα 
πρέπει να πραγματώσουμε.» 
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Δεύτερη πρόταση 
«LIFE της ΕΕ» 

 

«Συνιστούμε να δημιουργήσει η ΕΕ δική της εκπαιδευτική 
και ενημερωτική τηλεόραση. Θέλουμε να επιτευχθεί 
συνειδητοποίηση όλων των πολιτών της ΕΕ για τις κοινές 
αξίες και εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους. 
Θεωρούμε σημαντικούς αυτούς τους στόχους, διότι 

θέλουμε να έχουμε μια εικόνα της γνώμης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
με σκοπό να ενισχύσουμε τα κοινά σημεία, να προαγάγουμε 
προσεγγίσεις για περισσότερη αλληλεγγύη και να εκπαιδεύσουμε 
τους πολίτες στο κράτος δικαίου για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας.» 

 

Η διαδικασία συμμετοχής 

Η συνολική διαδικασία της εθνικής ομάδας πολιτών για το μέλλον της 
Ευρώπης μοιράζεται χονδρικά σε τρεις φάσεις: 
 

• Προετοιμασία της διαδικασίας και τυχαία επιλογή των συμμετεχόντων 

• Πορεία και υλοποίηση της διαβούλευσης 

• Διοχέτευση στη συνολική διαδικασία της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης, ιδίως στις συνόδους ολομέλειας. 

 
Για γραφική επισκόπηση της συνολικής διαδικασίας, βλ. παράρτημα. 
  

24%
76%

Κράτος δικαίου και αξίες – 2η πρόταση:
LIFE της ΕΕ — Εκπαιδευτικό και 

ενημερωτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα 
της ΕΕ

Ναι Όχι

30%
70%

Κράτος δικαίου και αξίες – 1η πρόταση:
Ενσάρκωση των ευρωπαϊκών αξιών και 

προβολή τους με συναισθηματικό 
τρόπο

Ναι Όχι

Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας Ψηφοφορία στην τελική σύνοδο ολομέλειας 
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Προετοιμασία και επιλογή των συμμετεχόντων 

Για τη στρατολόγηση πολιτών στις ομάδες ευρωπαίων πολιτών 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αποκαλούμενης στρωματοποιημένης 
τυχαίας επιλογής. Από εκεί εμπνέεται επίσης η διαδικασία επιλογής της 
γερμανικής εθνικής ομάδας πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. 
 
Στην επίσημη σύσταση της κοινής γραμματείας της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τις εθνικές ομάδες πολιτών αναφέρεται: 
«Τα συμμετέχοντα πρόσωπα θα πρέπει να αποτελούν ένα μικρόκοσμο 
του ευρέος κοινού. Το συγκεκριμένο επιτυγχάνεται με τυχαία 
δειγματοληψία, η οποία λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική γεωγραφική 
προέλευση, το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή/και 
το μορφωτικό επίπεδο της εκάστοτε χώρας/περιφέρειας». Αυτό 
εφαρμόστηκε και επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εθνική ομάδα 
πολιτών της Γερμανίας. Η τυχαία επιλογή ακολούθησε την αρχή ότι, 
θεωρητικά, κάθε πολίτης άνω των 18 στη Γερμανία θα μπορούσε να 
επιλεγεί. Επιδίωξη ήταν να απηχείται όσο το δυνατόν ακριβέστερα η 
ποικιλία των μορφών διαβίωσης και η δομή της γερμανικής κοινωνίας. Τα 
προαναφερόμενα κριτήρια βασίστηκαν στα στοιχεία απογραφής της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Αρχικά στάλθηκαν σχεδόν 12.000 επιστολές σε τυχαία νοικοκυριά σε όλη 
τη Γερμανία. Από τα σχεδόν 600 ενδιαφερθέντα πρόσωπα που 
δηλώθηκαν ηλεκτρονικά, επελέγησαν 107 πολίτες, γυναίκες και άνδρες, 
βάσει δημογραφικών, γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. 
Τελικά, συμμετείχαν στην εθνική ομάδα πολιτών περίπου 100 άτομα, τα 
οποία περίπου ανεδείκνυαν τη «Γερμανία σε μικροκλίμακα». Λίγες 
αθετήσεις συμμετοχής της τελευταίας στιγμής αναπληρώθηκαν από τον 
εφεδρικό πίνακα. 
  



 
 

22 
 

 
Μέγεθος της ομάδας 
πολιτών:  

Μέγεθος του 
καταλόγου εγγραφής 

 Μέγεθος του 
καταλόγου 
επαφής:  

100 πολίτες  
+ 10% λίστα αναμονής 
(  107 επιλεγμένα άτομα)  

596 εγγεγραμμένοι 
(Το μέγεθος του 
καταλόγου επηρεάζει το 
επίπεδο 
αντιπροσωπευτικότητας)  

 Σχεδόν 12.000 
επιστολές 
(ποσοστό 
απόκρισης περίπου 
5%)  

 

Η ifok GmbH αποτελεί τμήμα διεθνούς κοινοπραξίας που ανέπτυξε 
μεθοδικά τις τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης και παρέσχε καθοδήγηση για τις εθνικές διασκέψεις. 
Αυτή τη στιγμή, η ifok είναι υπεύθυνη και για την υλοποίηση. 

Πορεία και υλοποίηση της διαβούλευσης 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διαβουλευτικής διαδικασίας είναι ότι δεν 
συλλέγει μεμονωμένες απόψεις πολιτών, όπως κάνει η έρευνα. Τα 
συμμετέχοντα πρόσωπα αναπτύσσουν νέες, αποδεκτές από την 
πλειονότητα θέσεις μέσω της απασχόλησης με το θέμα, της πρόσβασης 
σε πραγματικά στοιχεία και της εντατικής συζήτησης. Στη γερμανική εθνική 
ομάδα πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης πραγματώθηκε έτσι ο στόχος 
να μετασχηματιστούν οι κοινές θέσεις σε συστάσεις για δράση, προτροπές 
και επιθυμίες προς τους ευρωπαίους και τους εθνικούς φορείς λήψης 
αποφάσεων. Αυτό εξασφαλίστηκε με την οργάνωση και τη λειτουργία της 
ομάδας: 
 
Η εθνική ομάδα πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης ακολούθησε 
διαδικασία δύο σταδίων. Πρώτα πραγματοποιήθηκε 
στις 5 και 8 Ιανουαρίου 2022, για καθεμία από τις πέντε θεματικές ομάδες, 
ψηφιακό εναρκτήριο εργαστήριο διάρκειας τριών ωρών έκαστο, όπου τα 
συμμετέχοντα πρόσωπα έλαβαν πληροφορίες από εμπειρογνώμονες, 
έθεσαν ερωτήματα και προέβησαν, σε μικρές ομάδες, στην επεξεργασία 
θεματικών οραμάτων και στην ιεράρχηση θεμάτων. 
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Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηρίων, οι πολίτες εντόπισαν 
κατά πρώτον προκλήσεις σε μικρές ομάδες και με την εκ νέου συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων στη μόλις διήμερη τελική διάσκεψη, στις 15 και 
16 Ιανουαρίου 2022, προτού περάσουν στην ανάπτυξη, σύγκριση και 
ιεράρχηση λύσεων, με σκοπό τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων 
δράσης σε κάθε θεματικό τομέα. Η παρουσίαση της καθεμίας έγινε από 
πολίτη στην ολομέλεια. Ακολούθησε ψηφοφορία των συμμετεχόντων. Η 
υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κ. Annalena Baerbock παρέλαβε και 
τις δέκα προτάσεις δράσης. Οι προτάσεις δράσης σχολιάστηκαν από την 
ίδια, από τους και τις εκπροσώπους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, της 
Ομοσπονδιακής Βουλής και των ομόσπονδων κρατιδίων στην ολομέλεια 
της Διάσκεψης για το μέλλον, από την εκπρόσωπο των γερμανικών 
διαλόγων με τους πολίτες και από άλλους και άλλες εκπροσώπους 
υψηλού επιπέδου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι πολίτες συζήτησαν διάφορα θεματικά 
πεδία υπό διάφορες συνθέσεις. Οι γενικές εισηγήσεις, καθώς και οι τελικές 
διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες πραγματοποιήθηκαν στην ολομέλεια με τη 
συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. Σε καθεμία από τις πέντε θεματικές 
ομάδες, περίπου 20 πολίτες ασχολήθηκαν διεξοδικά με έναν τομέα 
πολιτικής. Σε αυτό το επίπεδο πραγματοποιήθηκαν θεματικές εισηγήσεις 
και ανταλλαγές. Κάθε θεματική ομάδα χωρίστηκε με τη σειρά της σε δύο 
μικρές ομάδες περίπου δέκα συμμετεχόντων, όπου το κύριο τμήμα της 
διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε σε μικρότερους κύκλους. Διατυπώθηκαν 
συγκεκριμένοι στόχοι και συστάσεις δράσης για τους επιμέρους τομείς του 
θεματικού πεδίου και στη συνέχεια συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν στα 
ανώτερα επίπεδα. Αυτή η επιμεριστική προσέγγιση επέτρεψε μεγαλύτερο 
βάθος περιεχομένου στις συζητήσεις και μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών 
για όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα. Εξασφάλισε επίσης, ωστόσο, 
δημοκρατική νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων από την ομάδα των 
συμμετεχόντων πολιτών. 
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Δομή και επίπεδα διαλόγου (εντός παρενθέσεων: αριθμός μελών) 

Παρουσίαση της διαδικασίας διαβούλευσης κατά την τελική διάσκεψη το 
Σάββατο 15/1/2022: 

 

 
 

Παρουσίαση της διαδικασίας διαβούλευσης κατά την τελική διάσκεψη την 
Κυριακή 16/1/2022: 
  

Ολομέλεια (100)

Θεματική ομάδα 1: 
Ο ρόλος της ΕΕ 
στον κόσμο (20)

Μικρή ομάδα 1.1 
(10)

Μικρή ομάδα 1.2 
(10)

Θεματική ομάδα 2: 
Ισχυρότερη 

οικονομία (20)

Μικρή ομάδα 2.1 
(10)

Μικρή ομάδα 2.2 
(10)

Θεματική ομάδα 3: 
Κλίμα και 

περιβάλλον (20)

Μικρή ομάδα 3.1 
(10)

Μικρή ομάδα 3.2 
(10)

Θεματική ομάδα 4: 
Κοινωνική 

δικαιοσύνη (20)

Μικρή ομάδα 4.1 
(10)

Μικρή ομάδα 4.2 
(10)

Θεματική ομάδα 5: 
Κράτος δικαίου και 

αξίες (20)

Μικρή ομάδα 5.1 
(10)

Μικρή ομάδα 5.2 
(10)
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Σε υποστήριξη ως προς το περιεχόμενο, οι πολίτες έλαβαν εκ των 
προτέρων πέντε ενημερωτικά δελτία, τα οποία εισήγαγαν με τρόπο 
συνοπτικό και αντικειμενικό στα αντίστοιχα θεματικά πεδία. Στις 
εναρκτήριες ομάδες, στις 5 και 8 Ιανουαρίου, και στην τελική διάσκεψη της 
15ης Ιανουαρίου, εμπειρογνώμονες που επελέγησαν από τον 
επιστημονικό και τον ερευνητικό τομέα έδωσαν πληροφορίες για κάθε 
θεματικό πεδίο και απάντησαν σε περαιτέρω ερωτήσεις. Επιπλέον, 
«ελεγκτές και ελέγκτριες γεγονότων» από τα καθ’ ύλην αρμόδια 
ομοσπονδιακά υπουργεία της Γερμανίας συνόδευσαν τις εργασίες των 
μικρών ομάδων στις φάσεις των διαβουλεύσεων και γνωμοδότησαν επί 
ζητημάτων ουσίας. Αυτό χρησίμευσε στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
στους πολίτες λόγω της πολυπλοκότητας των θεματικών πεδίων και στη 
διεξαγωγή τεκμηριωμένης και ενημερωμένης συζήτησης. 

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος σχετικά με την καλή συμμετοχή των πολιτών, καθώς και η 
καλή συμπεριφορά στο διαδίκτυο (netiquette) που παρουσιάστηκε στα 
συμμετέχοντα πρόσωπα, χρησίμευσαν ως βάση για τη διαδικασία 
συντονισμού και την προσέγγιση των διαδικτυακών συζητήσεων με 
σεβασμό. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Στις διαδικτυακές εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
ελαχιστοποιούνται τα εμπόδια πρόσβασης για όλα τα συμμετέχοντα 
πρόσωπα. Ως εκ τούτου, εξασφαλίστηκε για τα συμμετέχοντα πρόσωπα 
επαρκής τεχνικός εξοπλισμός (φορητοί υπολογιστές, ακουστικά, κάμερα 
υπολογιστή). Οι πολίτες εκπαιδεύτηκαν επίσης σε προπαρασκευαστικές 
συνεδριάσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διαδικτυακών εργαλείων. 
Ο αριθμός των εργαλείων αυτών ήταν ο μικρότερος δυνατός. Με αυτό 
εξασφαλίστηκε ότι τα συμμετέχοντα πρόσωπα θα μπορούσαν, στις 
επόμενες συνεδριάσεις, να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο περιεχόμενο 
και στις συζητήσεις. Ως πλατφόρμα βίντεο χρησιμοποιήθηκε το «Zoom» 
που προσφέρει απλή και διαισθητική διεπαφή χρήστη με όλες τις 
λειτουργίες για συζήτηση ομάδας. Για την τεχνική υποστήριξη των 
διαβουλεύσεων, χρησιμοποιήθηκε το «Mural» ως διαδικτυακός «τοίχος» 
καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων των μικρών ομάδων. Με αυτό 
μπόρεσε ο συντονισμός της ομάδας να διαρθρώσει τις συζητήσεις, να 
συγκεντρώσει και να ιεραρχήσει θέματα καθώς και να καταγράψει τα 
αποτελέσματα. 
Επιπλέον εξασφαλίστηκε η διαθεσιμότητα συνεργατών ανά πάσα στιγμή 
μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων επί οθόνης (τσατ) ως προσώπων 
επαφής και «πρώτων βοηθειών» σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων 
και ερωτήσεων. Η ύπαρξη σαφών κανόνων για τη συζήτηση στον 
διαδικτυακό χώρο, ο καλός συντονισμός και η εποπτεία των τσατ και των 
τεχνικών πτυχών εξασφάλισαν την ομαλή λειτουργία. 

Σύνδεση με την ευρωπαϊκή διαδικασία 

Αποτέλεσμα της εθνικής ομάδας πολιτών είναι δέκα προτάσεις δράσης 
που καταρτίστηκαν από τους πολίτες κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. 
Οι συστάσεις αντιπροσωπεύουν αιτήματα και επιθυμίες για το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται σε υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής σε διάφορα επίπεδα. Εισάγονται μέσω διαφόρων διαύλων στη 
συνολική διαδικασία της Διάσκεψης και κοινοποιούνται στους πολιτικούς 
φορείς λήψης αποφάσεων. 
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• Ψηφιακή πλατφόρμα: Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα είναι το 
κεντρικό σημείο επαφής της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
στον διαδικτυακό χώρο. Εδώ έχουν οι πολίτες την ευκαιρία να 
μοιραστούν τις ιδέες τους με άλλους πολίτες σε διασυνοριακό επίπεδο, 
να μάθουν για όλες τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης και να 
ενημερώνονται σχετικά με την πρόοδο της Διάσκεψης. Η πλατφόρμα 
συγκεντρώνει θεματικά όλες τις συμβολές στη Διάσκεψη, μεταξύ άλλων 
από ιδιώτες, εθνικές εκδηλώσεις, εθνικές ομάδες πολιτών, ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών και τις συνόδους ολομέλειας της Διάσκεψης. Το 
περιεχόμενο της πλατφόρμας αναλύεται τακτικά και δημοσιεύεται σε 
εκθέσεις που χρησιμεύουν επίσης για την προετοιμασία των ομάδων 
πολιτών και της συνόδου ολομέλειας. 

 

• Οι συστάσεις της εθνικής ομάδας πολιτών στη Γερμανία 
περιλαμβάνονται επίσης στην ψηφιακή πλατφόρμα και μπορούν έπειτα 
να διαβαστούν και να συζητηθούν από πολίτες όλων των κρατών 
μελών της ΕΕ. Έτσι αποτελούν μέρος των συζητήσεων και των 
εκθέσεων της πλατφόρμας. 

• Σύνοδος ολομέλειας: Στη σύνοδο ολομέλειας της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης συμμετέχουν εκπρόσωποι των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και των εθνικών κοινοβουλίων, 
μαζί με πολίτες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Οι 
συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των εθνικών ομάδων και 
των ομάδων ευρωπαίων πολιτών παρουσιάζονται εδώ θεματικά και 
χωρίς να προεξοφλούνται συμπεράσματα. Η ολομέλεια 
προπαρασκευάζεται από εννέα ομάδες εργασίας που εκπροσωπούν 
τα θέματα της Διάσκεψης για το μέλλον. 

• Ως εκπρόσωπος της Γερμανίας στους διαλόγους με τους πολίτες, η 
Stephanie Hartung παρουσίασε τις γερμανικές συστάσεις σχετικά με το 
θέμα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» και το θέμα 
«Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον» κατά την τρίτη σύνοδο ολομέλειας 
στο Στρασβούργο, στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο της 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων διαφόρων εθνικών ομάδων 
πολιτών. Η Αναπληρώτρια Υπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα και το 
Κλίμα, Anna Lührmann, αναφέρθηκε επίσης, κατά τις δηλώσεις της 
στην ολομέλεια για αυτά τα δύο θέματα, στις συστάσεις της εθνικής 
ομάδας. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Παράρτημα 

- Εικόνα συμμετεχόντων προσώπων στην τελική σύνοδο 
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- Μαρτυρίες συμμετεχόντων προσώπων 

 

Καθοδηγητικές ερωτήσεις 
o Ποια ήταν τα κίνητρά μου για να συμμετάσχω στην εθνική 

ομάδα πολιτών; 
o Αυτό που μου έμεινε ιδίως στη μνήμη… 
o Τι προσδοκώ από τα μελλοντικά συμμετοχικά σχέδια της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης; 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία 

«Πόσο συχνά λέει κανείς στο τραπέζι της 
κουζίνας «Αχ, αν με άφηναν εμένα;»! Τώρα 
μου δόθηκε η ευκαιρία (χρονικά περιορισμένα 
και με συγκεκριμένη οδηγία πότε και πόσο 
χρόνο έχω στη διάθεσή μου) για να ασχοληθώ 
με το θέμα της Ευρώπης. Έως τώρα είχα 
μικρή αντίληψη του θέματος και χαίρομαι που 
ασχολήθηκα και το κατανόησα καλύτερα. 
 
Αυτό που μου έμεινε στη μνήμη είναι ότι άνθρωποι που επελέγησαν 
τυχαία από όλη τη Γερμανία συναντήθηκαν (έστω και μόνο διαδικτυακά) 
και είχαν την προθυμία να εκφραστούν δημιουργικά για να διαμορφώσουν 
την Ευρώπη του μέλλοντος. Δεν νομίζω ότι αυτή η «netiquette» ήταν 
πραγματικά αναγκαία για τα συμμετέχοντα πρόσωπα — όλα επεδείκνυαν 
προθυμία να ακούσουν τα άλλα και να μοιραστούν τη δική τους ιδέα χωρίς 
να χρησιμοποιούν αρνητικό λόγο. Θα ήθελα να υπάρχει ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ 
αυτή η ευκαιρία να συζητάμε μεταξύ μας, να επινοούμε δημιουργικά ιδέες, 
αλλά και να ακούμε υπεύθυνους ή ειδικούς επί του θέματος — και μάλιστα 
φυσικά, ζωντανά, δηλαδή σε εκδηλώσεις με επιτόπου παρουσία. 
 
Μικρή υποσημείωση: δυστυχώς, αυτές οι συγκεκριμένες, μικρής κλίμακας 
ιδέες δεν παρουσιάστηκαν στη συνοπτική παρουσίαση στην ολομέλεια. 
Ελπίζω πάντως να έχουν κάπου καταγραφεί για όσους θα μεταφέρουν τις 
παρουσιάσεις αυτές στις Βρυξέλλες, ώστε να δουν πού έχουμε προτείνει 
εφικτά, μικρά βήματα.» 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία 

«Δεν είχα ποτέ ξανακούσει για ομάδες 
πολιτών, αλλά μου φάνηκε καλή η ιδέα. 
Ρωτώντας γιατί θέλω να συμμετάσχω, ο 
κύκλος των γνωστών μου εξέφραζε κάποιον 
σκεπτικισμό, αλλά εγώ ήμουν πολύ περίεργος 
και έβρισκα συναρπαστικό να μάθω τι γίνεται 
εκεί. Ακόμη και μια επίσκεψη στο Υπουργείο 
Εξωτερικών θα ήταν εξαιρετική εμπειρία. 

 
Η σύνθεση της μικρής ομάδας για την κοινωνική δικαιοσύνη στην οποία 
συμμετείχα ήταν πολύ δυνατή· καταρτίσαμε μια σύσταση για το 
πρόγραμμα Erasmus για μαθητές και μαθήτριες. Είχε τεράστια δική της 
δυναμική και η συμμετοχή στην ομάδα ήταν εξαιρετικά πολύτιμη. Ιδιαίτερη 
εντύπωση μου έκανε η τελική διάσκεψη στις 15 και 16 Ιανουαρίου και όσα 
άκουσα θα αντηχούν για καιρό μέσα μου. Τα αποτελέσματα σε όλες τις 
ομάδες ήταν εντυπωσιακά και συμφωνούσα με όλα. Ευελπιστώ ιδιαίτερα 
ότι η πολιτική θα επεξεργαστεί αυτά τα θέματα, γιατί τα δούλεψε ευρύ 
φάσμα ανθρώπων με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ελπίζω επίσης ότι 
οι πολίτες θα βρουν μια διαφορετική σχέση με την πολιτική — σε μένα 
συνέβη κιόλας. Θα θυμάμαι ότι η όλη οργάνωση ήταν πολύ σημαντική. Θα 
ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συντονιστές. Ο 
συντονισμός ήταν καθοριστικός για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
και για τον πολιτισμένο διάλογο. 
Το μέλλον της ΕΕ είναι ήδη σημαντικότατο θέμα· οι μέρες αυτές ήταν για 
μένα πηγή πλούτου. Γι’ αυτό, δεν θα επιθυμούσα αλλαγές, αλλά 
περισσότερο από τα ίδια. Με το θέμα που μου κληρώθηκε είχα δυσκολίες 
στην αρχή, αλλά γρήγορα μπήκα στο νόημα. Θα ήταν επιθυμητό να 
πραγματοποιηθεί και δεύτερη εκδήλωση για την περαιτέρω εμβάθυνση 
στα θέματα και την έναρξη σοβαρότερης συζήτησης. Η αναχώρηση τώρα 
είναι κάπως δύσκολη. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να ενημερωνόμαστε και 
για τη συνέχεια.» 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Βάδη-
Βυρτεμβέργη: «Ήθελα να συμμετάσχω 
στην ομάδα για να ακουστώ και να πω τη 
γνώμη μου. Το μέλλον της Ευρώπης δεν 
μου είναι αδιάφορο. Με τις ιδέες μου 
ήθελα να κάνω την πολιτική να δει και 
άλλες οπτικές γωνίες και τι είναι 
σημαντικό για πολίτες όπως εγώ. 

 

Περισσότερο μου έμεινε στη μνήμη η συζήτηση σχετικά με τις πιθανές 
λύσεις. Μου αρέσει να ακούω τις απόψεις άλλων ανθρώπων, ιδίως αν 
μπορούν να τις στηρίξουν με καλά επιχειρήματα. 
Θα ήθελα και άλλες εκδηλώσεις τέτοιου είδους με άλλους πολίτες. Όμως, 
δεν θεωρώ σκόπιμο να υπάρχουν προτεινόμενα θέματα. Θα ήταν 
καλύτερο να καθορίζουν τα ίδια τα συμμετέχοντα πρόσωπα τους 
θεματικούς τομείς. Έπειτα, μπορούν τα συμμετέχοντα πρόσωπα να 
μοιράζονται τα ίδια σε ομάδες ανά θεματικό τομέα, ανάλογα με το πού 
θέλει το καθένα. Έτσι φαίνεται ποιο θέμα ενδιαφέρει περισσότερο τους 
πολίτες και πού έχει η κυβέρνηση δυνατότητες βελτίωσης.» 
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- Γράφημα της διαδικασίας της εθνικής ομάδας πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης 

 


